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PROTOKOLL - SIDE 1 AV 7 

Møtedato: 27.03.2017 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Telenor Arena, VIP inngang (sørsiden) 

Til stede: 59 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 66 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Sven-Robby Dierkes. 
 

Møtet ble åpnet av Jan Tank-Nielsen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Sven-Robby Dierkes foreslått. 
 

Vedtak: Valgt 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som 

bevis for at vedkommende eier er til stede. 
 

Vedtak: Vedtatt 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Sven-Robby Dierkes foreslått. Som protokollvitne ble  

Delyn B. Edwards og Hanna Blomqvist foreslått. 
 

Vedtak: Valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet 

for lovlig satt. 
 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsberetning for 2016 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Behandling av årsregnskap for 2016 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 
 

Vedtak: Vedtatt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 350.000. 
 

Vedtak: Vedtatt 
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5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A) Gjesteparkeringsregler / Kjøre og parkeringsregler. 
 
Den nåværende parkeringsordningen viser seg å være vanskelig å håndheve. Styret mottar 

mange klager fra beboere, og kontroller gjort av styret viser også en lang rekke misbruk og 

feilparkeringer. Med økende utbygging på Fornebu, ny barnehage i lokalområdet etc. 

forventes det at utfordringene rundt misbruk av dagens parkeringsordning vil øke i tiden 

framover.  
 

Styret ønsker at parkeringskontroll skal utføres av eksternt firma. Dette vil føre til grundigere 

kontroll og oppfølging med parkering på fellesområdene i sameiet. Det er ikke mulig for 

styret å benytte nok ressurser på parkeringskontroll til å håndheve reglene på en god måte. 

Styrets konklusjon er derfor at dagens og fremtidens regler må håndheves av andre enn 

styrets medlemmer. Ekstern kontroll utført av parkeringsvakter er eneste løsning og det må 

være økonomi i bunn for en slik avtale.   
 

Styret er i kontakt med firmaer som besørger parkeringskontroll, og ber om årsmøtets 

godkjennelse til å inngå en avtale for sameiets område. 
 

Merk at Parkeringsforskriften ble oppdatert av myndighetene den 1.1.2017 og medfører 

betydelige endringer fra slik parkeringskontroll ble håndhevet tidligere. Se: 

https://www.naf.no/tips-og-rad/i-trafikken/parkering/i-2017-kommer-nye-parkeringsregler/  

der NAF skriver: «Reglene vil sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse 

av parkeringsvirksomhet hvor det stilles strenge krav til parkeringsfirmaene.» 
 

Brudd på reglementet på gjesteparkeringen vil med de nye reglene pt gi en bot på 300    

kroner. 
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner bruk av eksternt firma for parkeringskontroll. Følgende punkter vil 

være del av ny parkeringsinstruks, som vil bli endelig utformet av styret når en avtale om 

parkeringskontroll blir inngått: 
 

1. Alle boenheter vil få utdelt to gjesteparkeringsbevis til bruk på gjesteparkering. Disse 

skal kun benyttes av gjester.  

2. Parkering på gjesteplasser inne og ute vil være gratis i opptil 72 timer mot fremlagt 

gjesteparkeringsbevis.  

3. Dersom hensiktsmessig for drift og fleksibilitet, vil det innføres bruk av 

parkeringsautomat for betaling utover nevnte 72 timer gratisordning for gjester. 

4. HC-plasser er reservert kjøretøy som også har gyldig kommunalt HC-kort plassert godt 

synlig i kjøretøyets frontrute. 

5. Kjøring til bolig må kun gjøres for nødvendig transport, og bare for inn- og utlasting i 

maksimalt 30 minutter. 

6. Ved spesielle behov kan styret utstede parkeringskort med utvidede rettigheter. 

7. Overtredelser medfører bot og eventuelt borttauing. 
 

Vedtak: Vedtatt 

 

  

https://www.naf.no/tips-og-rad/i-trafikken/parkering/i-2017-kommer-nye-parkeringsregler/
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B) Innglassing av balkonger og terrasser 
 
Styret har siden byggene sto ferdig blitt kontaktet av seksjonseiere som ønsker å glasse 

inn sine balkonger og takterrasser (helt eller delvis) på grunn av vær og vind. Styret har 

innhentet forslag til løsninger for blokker, rekkehus og 2+2. Tilbud, tegninger og forslag til 

vedtektsendring er vedlagt. 
 

Et slikt tiltak fordrer en godkjennelse fra Bærum Kommune. Leverandøren dekker 

kostnadene i forbindelse med rammesøknaden til Bærum Kommune. Forutsatt at Bærum 

Kommune gir sin godkjennelse, vil det bli fremlagt ny sak for sameiermøte hvor endring til 

vedtekter må vedtas. Seksjonseier vil være ansvarlig for alle kostnader, godkjennelser, 

vedlikehold med mer.  
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette søknadsprosess fra leverandør om godkjennelse 

av tiltaket for hele sameiet der dette er praktisk mulig å gjennomføre fra 2. – 5. etasje i 

blokkene, 3. etasje i rekkehusene og 4. etasje i 2+2. Forutsetning er at leverandør dekker 

alle kostnader i forbindelse med søknaden. Viser til sakens dokumenter. 
 

Vedtak: 26 stemmer for, 36 stemmer mot  -  Forslaget falt 

 

C) Vognskur for trille- og barnevogner.  
 

Styret foreslår 2 nye vognskur på området. Det er i dag en ujevn fordeling av vognskur i 

sameiet. Per dags dato er det ingen vognskur ved Regattaveien 1-7, mens resterende bygg 

i sameiet har tilgang til vognskur. For å få for en jevn fordeling ønsker styret å sette opp 2 

stk. skur med totalt 8 plasser ved Regattaveien 1-7. Dette vil ha en kostnad på ca. kr 60 000. 
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøte gir styret tillatelse til innkjøp og utplassering av 2 stk. vognskur foran Regattaveien 

1-7. 
 

Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer 

 

D) Kabel / bredbåndanlegg. 
 
Sameiets avtale med Altibox AS utløper i mai 2017. Ny avtale reforhandles. En avtale vil 

omfatte flere tjenester og bedre kapasitet. For mange av sameiets brukere / eiere vil noen 

av dagens tilleggstjenester være inkludert i den nye prisen / abonnementsavtalen. Dog er 

det en kjensgjerning at basisprisen går noe opp for et bedre tjenestetilbud.  
 

TV-Grunnpakke, ny dekoder 4k Ready PVR, Start forfra, Film og Serier, Søk og 

anbefalinger, TV- APP (Tilsvarende TV-overalt i dag med støtte for skylagring), Arkiv 

tjeneste, Opptak i skyen ( 500 timer, tilsvarende 1000gb HD film), Se offline på device. 
 

Fiberbredbånd 50/50 

Kr 309,- per mnd per boenhet. 
 

Avtale tid: 48 måneder 
 

Revidering etter 18 timer til markeds nivå (pris og produkt) 
 

WIFI+ løsning til alle i blokker, og alle som ønsker dette i boligene. Viken Fiber står for 

utsendelse / utlevering. 

 



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1  

 
 

 

 
PROTOKOLL - SIDE 4 AV 7 

Aksesspunkt i garasjeanlegg med trådløs sone. 
 

Styrets vurdering: Denne avtalen gir et vesentlig bedre tilbud enn dagens avtale for økning 

fra kr 249 til kr 309. Avtalen vil medføre at de fleste som har tilleggstjenester vil oppleve en 

prisreduksjon. 
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøte gir styret fullmakt til å inngå en ny avtale for bredbånd begrenset oppad til kr 309 

for standard utvidet pakke. 
 

Vedtak: Vedtatt 

 

E) Folie på balkongglass. 
 
Siden innflytting har mange beboere kontaktet styret for å diskutere løsninger og 

utfordringer rundt innsyn og avskjerming. En løsning for beboere i blokkene har hittil ikke 

vært på plass. Etter å ha vurdert flere løsninger har styret kommet til at bruk av en gråhvit 

plastfolie på balkongglass vil være en enkel og enhetlig løsning for å hindre innsyn på 

balkonger.  
 

Tiltaket forutsetter en godkjenning fra Bærum Kommune og utførende  

entreprenør / leverandør. Alle er tilskrevet og om det ikke er innvendinger vil styret ha 

årsmøtets godkjennelse for å gjennomføre tiltaket.  

Følgende føringer vil gjelde: 
 

1. Hele fasader / sider på hvert enkelt bygg må foliere samtidig. Alle glass på hver 

balkong skal folieres. 

2. Samme type folie skal brukes i hele sameiet.  

3. Kostnader for foliering dekkes av seksjonseier, dette gjelder både installasjon og 

vedlikehold. 

4. Arbeider utføres av leverandør og må følge estetiske krav satt av styret.  

Foliering krever endring av husordensreglene fra dagens tekst som er «Det tillates ikke å 

endre utseende på glass i balkong eller terrasserekkverk».  
 

Forslag til vedtak:  

Folie på balkongglass fra 2. – 5. etasje kan monteres forutsatt at sameiets instruks følges 

og montering samt vedlikehold bekostes av seksjonseier. 
 

Vedtak: Forslaget ble trukket uten protest fra salen 
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F) Instrukser og kontrakter. 
 
Styret har revidert og utvidet antall instrukser samt utarbeidet nye leiekontrakter. Samtlige 
følger vedlagt.  
Instruks for «Bruk av garasje og bodområder»  
Instruks for «Plattinger (markterrasser) på hageside»  
Instruks for «Solskjerming og markiser»  
Instruks for «Hage og hekker»  
Instruks for «Levegger på bakkeplan»  
Instruks for «Foliering av balkongglass» (Utkast) 
Kontrakt for midlertidig etablering av ladepunkt for bil 
Kontrakt for leie av parkeringsplass for bil i innendørs gjesteparkering 
Kontrakt for leie av parkeringsplass for moped/MC i innendørs gjesteparkering 
Alle disse ligger på sameiets hjemmeside – Hagebyen1.no 
 

Instruksene er ment å forklare og utdype regler for å bidra til et godt bomiljø. Hagebyen er 
et stort sameie og det er viktig å ha et klargjørende regelverk som er lett å forholde seg til 
for alle.  
 

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet tar alle instrukser og kontrakter til etterretning. Fremlagte instrukser og kontrakter 

godkjennes for å regulere praktiske oppgaver og tiltak.   
 

Benkeforslag fra Trond Stensrud, Regattaveien 7: 
Styret trekker «instruks for Hage og hekker». 
Årsmøtet stemmer over alle resterende instrukser eksklusive Instruks for hage og hekker.  
Styret skal utarbeide revidert instruks for hage og hekker. 
 

Vedtak: Benkeforslag vedtatt 

 
G)  Husordensregler. 

 

Reglene er utdypet for å etterkomme gjeldende HMS- krav i hele sameiet inklusive garasje. 

Sameiet har også mottatt dokumentasjon (Brag Rapport) fra brannvernsfirma som gjør det 

nødvendig å gjøre enkelte endringer. I tillegg har sameiet fått retningslinjer for etterlevelse 

av krav vedrørende sprinkelanlegg. Det er også gjort en generell opprydning i teksten for å 

gjøre den klarere og enklere å forstå. Endringene i husordensreglene er ment å bidra til økt 

trivsel.  

 Forslag til nye husordensregler er satt inn på side 28-33. 
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner fremlagte husordensregler.  
 

Vedtak: Vedtatt 

 

H) Elektronisk kommunikasjon: 
 

Hagebyen 1 er et stort sameie og styret ønsker enklere kommunikasjon. Det er tidkrevende 

og kostbart for sameiet å sende ut brev. Hagebyen 1 har en ryddig hjemmeside hvor all 

informasjon legges ut. For å formalisere dette som kommunikasjonskanal må elektronisk 

kommunikasjon vedtas av årsmøtet.  
 

Forslag til vedtak:  

Årsmøte vedtar å utvide vedtektenes §10 med følgende: ”Styret kan sende ut all informasjon 

elektronisk til seksjonseiere. Informasjon legges primært ut på sameiets hjemmeside. I 

tillegg vil styret kunne sende ut informasjon per e-post, eventuelt SMS. Dette forutsetter at 
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seksjoneier har gitt oppdatert kontaktinformasjon til forretningsfører. Innkalling til årsmøte 

sendes per post.” 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

I) Dører og trapp i Regattaveien 5 - fra Fredrik Halvorsen og Helén Norheim 
 
"Viser til innkalling og sender her mitt forslag til sak som ønskes behandlet i ordinært 
sameier møte 2017: 
Jeg bor i Regattaveien 5 og vi har en ganske tungvint adkomst fra parkeringskjeller og opp 
til leiligheten. Det er mulig det gjelder alle blokkene, men det kjenner jeg ikke til og vi 
fremmer derfor denne saken på egne vegne. For å komme fra bilen og opp til heisen må vi 
opp en trapp med elefantrist og gjennom 4 tunge ståldører. Antar det er branndører og at 
de derfor ikke kan stå åpne? Trappen er lite brukervennlig for barn, stiletthæler og også 
hunder. Det blir mistet ting ned gjennom og samler seg også mye skitt og støv. To av fire 
dører krever nøkkel og er tunge å åpne. To av dørene har en knapp for åpning og det er det 
jeg ønsker meg på de to andre også i tillegg til en mer brukervennlig trapp. 
 

Forslag til vedtak:  
Det besluttes montering av automatiske åpnere på de to resterende dørene og trappen blir 
byttet med en tett og mer representativ trapp. 
 

Styrets drøfting: 
Alle ståldører i sameiet er nesten uten unntak dører som står i brannskiller, eller i sluser. 
Disse må av hensyn til brannsikkerhet alltid stå lukket. Dette gjelder ikke bare nevnt oppgang 
med eksempelvis også 2+2 byggene. De i 4 et. må der igjennom 4 stk. dører uten automatikk 
med dørpumper før man er inne i seksjonen. De dører med automatikk i dag er satt opp av 
utbygger for å tilfredsstille krav til adkomst i forbindelse med universell utforming. Utganger 
til 2+2 og rekkehus er uten dette da disse seksjonene har innvendige trapper og ikke trenger 
å tilfredsstille samme krav. Dørene du nevner er uten pumpe da eksempelvis en 
rullestolbruker ikke kan benytte trappen. Her er prosjektert, bygd og godkjent løsning fra 
kommunen dørautomatikk fra garasje og ut på gateplan via Regattaveien 57 og videre 
adkomst til blokkene via sameiets interne veier.  

 
Skulle man satt opp automatikk på nevnte 2 dører må det også settes opp på sameiets 
resterende dører uten automatikk som gir adkomst til seksjonene. For 2+2 byggene utgjør 
dette 14 stk. dørpumper med automatikk, og en total på 16 stk. med foreslåtte dører. Dette 
vil gi en installasjonspris på et sted mellom kr 400-500 000,-. Deretter skal pumpene driftes. 
Erfaring fra de dørpumper vi har i dag, er at disse krever mye vedlikehold og til stadighet går 
i stykke. Mange utsettes også for brukerfeil som resulterer i skader og kostnader. Trappen 
har trinn som kan skrus av med vingemutter for å sikre adkomst for rengjøring eller henting 
av mistede gjenstander. Styret har ikke hentet inn priser for ombygging av trappen og er 
usikre på kostnaden for dette. Styret vurderer grunnlag for reklamasjon på deler av omtalte 
tiltak. 

 

Styrets forslag til vedtak:  
Det installeres ikke dørautomatikk på foreslåtte dører grunnet kostnaden sameiet vil få med 
monteringen av ytterligere 14 stk. automatiske dørpumper, samt samlet kostnad for drift. 
Styret henter inn pris på ombygging av trapp slik at trappen blir tett og mer brukervennlig. 
 

Vedtak: Styrets instilling vedtatt 
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J) Signalforsterker – fra Georg Dyngeland 
 

Vi ønsker følgende registreres som sak til behandling i årsmøte.  

Vi ønsker at styret fremmer sak mot Altibox og Veidekke om å ettermontere 

signalforsterkere i alle boenheter i Hagebyen. Kostnaden ved dette må leverandørene selv 

stå for. Årsak er at dekningen i dag er for dårlig. 

Sender er plassert i skap med metalldør. Dette medfører at signalene blir kraftig svekket. 

Altibox fraråder selv den løsning som er valgt i Hagebyen.  
 

Styrets drøfting:  
Vi har reforhandlet avtalen med VikenFiber, som inkluderer signalforsterker i blokkene. 
 

Vedtak: Styrets instilling vedtatt 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Fredrik Bjørnødegård foreslått (Gjenvalg). 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Meaas foreslått (Ny). 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

B Som varamedlem for 1 år, ble Camilla Røssaak foreslått (Ny). 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Thomas Angeltveit foreslått (Ny). 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

C Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Ken Milian Kristensen (Gjenvalg) 

 Torill Kvestad (Gjenvalg) 

 Gry Kristvik (Gjenvalg) 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

D Trivselskomiteen 

Anne Christine Meaas (Gjenvalg) 

Jeanette Castillo Eik (Gjenvalg) 

Elisabeth Holmefjord (Ny) 

Dagny Storholm Knudtzon (Ny)  
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 20:50.  Protokollen signeres av 

 

 

Sven-Robby Dierkes /s/             Sven-Robby Dierkes /s/  

Møteleder      Fører av protokollen 

 

 

Hanna Blomqvist /s/     Delyn B. Edwards /s/   

Protokollvitne      Protokollvitne 


